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A UE deve concentrar-se em obter melhores resultados com as suas despesas, afirmam os auditores 
da UE 
 
No seu relatório anual sobre o orçamento da UE, publicado hoje, o Tribunal de Contas Europeu (TCE) alerta para o facto 
de o sistema orçamental incidir demasiado na necessidade de despender os fundos, devendo antes dar maior ênfase à 
obtenção de resultados. Enquanto auditor independente, o TCE validou as contas da União Europeia relativas a 2013, 
mas salienta que a gestão das despesas da UE, globalmente, ainda não tem a qualidade suficiente – quer ao nível da UE 
quer dos Estados-Membros. 
 
No que se refere às despesas do período de 2007-2013, afirmam os auditores da UE, foi atribuída prioridade à utilização dos 
fundos ("gastar ou perder") em detrimento da obtenção de bons resultados. Por exemplo, a seleção dos projetos a financiar 
por fundos da UE incidiu em primeiro lugar na necessidade de despender as verbas disponíveis, em segundo na necessidade 
de respeitar as regras e só em terceiro, de forma limitada, na obtenção de resultados e impacto. 
 
Vítor Caldeira, Presidente do TCE, afirmou: "De agora em diante, a gestão e o controlo dos fundos da UE têm de ser 
efetuados de forma mais cuidadosa. A Comissão Europeia e os Estados-Membros devem prestar mais atenção à forma como 
despendem o dinheiro dos contribuintes europeus. Necessitamos de mais incentivos para melhorar o desempenho e otimizar 
os recursos, bem como de melhores previsões a longo prazo, para garantir que existem fundos suficientes para as despesas 
previstas da UE. Seguir apenas o procedimento habitual já não será suficiente." 
 
No seu Relatório Anual relativo ao exercício de 2013, os auditores da UE apresentam uma opinião favorável sobre a 
fiabilidade das contas da União Europeia. Concluem ainda que a cobrança das receitas da UE estava isenta de erros. 
Contudo, a taxa de erro estimada no que respeita às despesas da UE era de 4,7% (em comparação com 4,8% em 2012). A 
estimativa da taxa de erro efetuada pelo TCE não constitui uma quantificação de fraudes, de falta de eficiência ou de 
desperdícios. Trata-se de uma estimativa dos montantes que não deveriam ter sido pagos pelo orçamento da UE porque 
não foram utilizados em conformidade com as regras da UE. Os erros mais comuns incluem pagamentos a empresas 
declaradas como PME que são, de facto, detidas por grandes empresas ou a introdução de cláusulas adicionais em 
contratos públicos existentes sem proporcionar a oportunidade a outros proponentes de apresentarem propostas. 
 
A maioria dos erros ocorreu em domínios de despesas cuja gestão é partilhada entre os Estados-Membros e a Comissão 
Europeia. Os dois domínios de despesas mais sujeitos à ocorrência de erros foram, mais uma vez, a política regional, 
transportes e energia, com uma taxa de erro estimada de 6,9%, e o desenvolvimento rural, ambiente, pescas e saúde, com 
6,7%. No que respeita aos domínios em gestão partilhada, a taxa de erro estimada elevava-se a 5,2%, em comparação com 
3,7% para os programas de despesas geridos, na sua maioria, diretamente pela Comissão. A taxa de erro estimada das 
despesas administrativas da UE era de 1%. 
 
As medidas corretivas e de recuperação tomadas pelas autoridades dos Estados-Membros e pela Comissão tiveram um 
impacto positivo na taxa de erro estimada. Sem essas medidas, afirmam os auditores da UE, a taxa de erro global das 
despesas teria sido de 6,3% e não de 4,7%. À semelhança de anos anteriores, os auditores da UE concluíram que, 
relativamente a uma grande parte dos erros detetados, as autoridades dos Estados-Membros dispunham de informações 
suficientes para terem corrigido muitos deles antes de pedirem o reembolso à Comissão. Se o tivessem feito, teria sido 
possível reduzir a taxa de erro de forma significativa, por exemplo, de 6,7% para 2,0% no domínio do desenvolvimento rural, 
ambiente, pescas e saúde. 
 
O TCE está plenamente empenhado em assistir as instituições e os Estados-Membros da UE a otimizarem a utilização dos 
fundos da UE para alcançar os resultados que os cidadãos europeus legitimamente esperam obter. 
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O Relatório Anual do Tribunal de Contas Europeu relativo ao exercício de 2013 está disponível em www.eca.europa.eu 
 

Notas aos diretores das publicações: 
 
O Tribunal de Contas Europeu é a instituição de auditoria independente da União Europeia. Os relatórios e pareceres de 
auditoria do TCE são um elemento essencial da cadeia de prestação de contas da UE. As suas realizações são utilizadas para 
pedir contas - especialmente no âmbito do procedimento de quitação anual - aos responsáveis pela gestão do orçamento 
da UE. Esta responsabilidade cabe sobretudo à Comissão Europeia, assim como às restantes instituições e organismos da 
UE. Mas relativamente a cerca de 80% das despesas – principalmente nos domínios da agricultura e da coesão – essa 
responsabilidade é partilhada com os Estados-Membros. O TCE testa amostras de operações de modo a fornecer 
estimativas baseadas em estatísticas da medida em que as receitas e os diferentes domínios de despesas estão afetados por 
erros. 
 
As despesas orçamentais da UE totalizaram 148,5 mil milhões de euros em 2013, ou seja, cerca de 290 euros por cidadão. 
Estas despesas elevam-se a cerca de 1% do rendimento nacional bruto da UE e representam aproximadamente 2% do total 
das despesas públicas dos Estados-Membros da UE. 
 
O TCE publicou igualmente um documento de referência intitulado "Agricultura e coesão: análise global das despesas da UE 
no período de 2007-2013", que salienta os ensinamentos retirados das questões respeitantes à gestão e ao controlo 
financeiros da UE durante o último período de programação das despesas e assinala os desafios do novo período de 
programação das despesas de 2014-2020. 
 
Para mais informações sobre o Relatório Anual do Tribunal de Contas Europeu relativo ao exercício de 2013, clique AQUI. 
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